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El proper dilluns 31 de maig, a les 20.00 hores a fcf.tv, s’emetrà un nou capítol d’aquest

programa, dedicat a un club que porta la integració, la formació i  els valors com a

bandera.

Parlar  del  Club Futbol  Santa Eugènia,  el  protagonista del  pròxim programa de ‘La

Frontal', el dilluns 31 de maig, és fer-ho de futbol social, integració i valors. Es tracta d’un

club formatiu dels barris gironins de Can Gibert, Santa Eugènia i Sant Narcís, que acull

jugadors, jugadores i entrenadors de fins a 12 nacionalitats diferents, de procedència

europea, africana, americana i asiàtica. Mali, amb 18 federats, i Hondures, amb 16, són els

països estrangers amb major representació al club. A més a més, a banda de Girona, té

un gruix destacat de jugadors que viuen a Salt, municipi situat a pocs centenars de

metres del camp.



Paral·lelament, i  estretament lligat amb el tarannà del club, mencionar el CF Santa

Eugènia també és fer-ho de la família Calvet, una nissaga gironina de tres generacions.

Hi trobem en Ricard, l’avi, president i directiu fundador; en David, el pare, vicepresident i

autèntica ànima i motor del club; i l’Aleix, el nét, jugador i entrenador.



Amb una instal·lació que té dos camps, acull  tota l’escala formativa fins a Juvenil,  i

també disposa d’un Sènior femení i un equip inclusiu. La seva filosofia ve recollida en el

seu himne, “en el barri de Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís, [...] el futbol és família

i  equip.  A Girona som referent  i  exemple de bons valors,  formant bons jugadors  i

sobretot persones millors”.



El  club es  va  fundar  l’any  1983  i  actualment  disposa  de  16  equips  i  240 llicències

federatives.  Durant el  programa, presentat pel  periodista Carles Fité,  coneixerem al

president de l’entitat, Ricard Calvet; el seu fill i vicepresident David Calvet; la jugadora

Sulay Ferrera;  el  jugador Aleix  Calvet;  l’entrenador del  Juvenil,  Rafael  Fenollar;  i  un

jugador i l’entrenadora de l’equip inclusiu, Maria Alba Puigdevall; entre d’altres.



Alhora, repassarem la jornada de la Segona Divisió ‘B’, Tercera Divisió i Primera Catalana,

els partits que s’han emès en streaming a través de l’FCF TV, descobrirem on ha estat la

secció ‘El Nostre VAR’ i gaudirem amb els diferents reportatges de futbol i futbol sala

que s’han elaborat per a l'ocasió.



El dilluns 31 de maig, a partir de les 20.00 hores, no us perdeu l'estrena del CF Santa

Eugènia a ‘La Frontal’, a l'FCF TV. Es podrà veure a fcf.tv, i a l’APP de l’FCF TV en els

televisors intel·ligents Samsung i LG. També podeu seguir l’actualitat del programa als

comptes oficials de Twitter i Instagram.
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